
نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

32ج۱۴۹۰۳۵۱۸۶۶77.00

32ج۲۷۶۷۳۶۸۴۹74.00

24د۳۲۰۳۱۶۷۲۷۷۰66.25

-3د۴۷۸۸۴۶۹۶۱68.75

34ه۵۱۰۷۲۹۰۰۳48.42

--ه۶۴۸۰۳۸۷۳۵۴9.58

--ه۷۱۸۰۰۴۹۵۴33.00

42د۸۸۱۱۵۲۵۰۷57.33

--ه۹۰48.17

--ه۱۰۴۱۳۳۱۸۲۰۶۵47.50

--د۱۱۷۰۲۳۹۹۹۵۷58.00

--د۱۲۳۲۵۶۵۹۳۶۷۴55.67

--د۱۳۴۱۷۰۶۹۳۸۳۳57.50

34د۱۴۱۵۴۵۷۴۵۱51.33

14ه۱۵۴۳۷۲۳۸۲۴۰۵46.33

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--د۱۶۰57.67

44ه۱۷۱۰۰۹۳۲۲۲45.83

--ه۱۸۰31.00

--ه۱۹۰11.17

--ه۲۰۰15.33

--ه۲۱۰۰۶۹۲۰۶۵۸۹47.58

--ه۲۲۱۷۵۷۰۰۵۸۷۰39.75

--د۲۳۱۱۹۰۱۸۸۱۱۲50.17

31ب۲۴۰۰۷۷۷۱۱۳۶۱92.67

--ه۲۵۰۰۷۸۶۱۲۴۲۱32.67

--ج۲۶۲۷۵۳۵۱۶۲۷۸82.00

--ه۲۷۰۰۶۰۰۴۸۳۶۰34.33

--ه۲۸۴۴۳۲۴۵۲۳۴۵17.92

--ه۲۹۵۵۶۰۳۶۷۵۶۷37.50

--ه۳۰۰۰۲۱۷۲۹۲۷۱16.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

21ج۳۱۰۰۶۰۸۳۱۲۵۱84.08

--ه۳۲۱۸۸۰۲۴۶۵۳۸21.00

--د۳۳۰۰۲۰۴۲۸۶۶۹60.29

--ه۳۴۰۰۵۷۵۳۵۹۵۹10.92

22ب۳۵۰۰۶۱۸۵۴۳۹۵89.83

11د۳۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۷63.25

12ب۳۷۲۰۰۳۳۳۷۵۶۳91.08

--ج۳۸۷۵۸۲۳۶۸۳82.75

--ه۳۹۴۵۳۳۷۷۶۲۹27.83
--ه۴۰۴۵۰۱۱۳۴۱۸0.00

--ه۴۱۴۲۰۰۷۴۸۱۳2.08

--ه۴۲۷۶۴۱۰۰۲۱4.17

--ه۴۳۷۶۹۲۴۸۳۱2.08

--ه۴۴۸۳۷۹۸۱۰۳2.08
41الف۴۵۰۰۷۸۸۵۵۰۵۵95.92

41الف۴۶۰۰۷۵۴۰۰۵۴۱95.75

--د۴۷۰56.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۴۸۰8.50

--ه۴۹۰15.33

--ه۵۰۰7.67
--ه۵۱۰14.33
--الف۵۲۶۵۸۰۰۹۰۱۸۹98.33
--ب۵۳۰89.67

--ه۵۴۰20.00
--ب۵۵۴۵۳۳۶۵۳۲۹89.33
--ب۵۶۰87.08

--ج۵۷۰84.83

قبول42ب۵۸۳۲۱۹۹۱۶۲۳۶89.17
11ب۵۹۷۶۳۵۰۰۵۳92.17

--ج۶۰۰76.50

--ب۶۱۰89.17

قبولقبول44ب۶۲۰92.08
32ج۶۳۱۶۸۰۷۲۳۵79.25
--ج۶۴۷۲۳۸۵۱۷۰78.00

--ه۶۵۰48.17

--ب۶۶۵۷۱۰۰۰۶۰۳۳88.83



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

قبول24ب۶۷۰87.50

--ج۶۸۰83.42

--ج۶۹۱۱۷۰۵۷۷۴۸۲81.92

--ج۷۰۰83.75

11ج۷۱۱۵۳۷۱۴۸۴81.25

--ب۷۲۱۸۸۱۸۰۸۳۴۳90.67

--ج۷۳۰79.67

--د۷۴۰73.00

--ه۷۵۰20.83

--ه۷۶۰0.00

--ه۷۷۰31.67

--ه۷۸۰39.50

--ج۷۹۰77.83

--ج۸۰۰77.50

--د۸۱۰65.67

--ه۸۲۰22.17



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--د۸۳۰53.50

--ج۸۴۰80.33

--ج۸۵۴۹۲۷۰۶۳۷۹75.33

--د۸۶۰61.17

--ه۸۷۰46.83

21ه۸۸۰47.33

--ه۸۹۰0.00

--ه۹۰۰0.00

--ه۹۱۰8.33

--د۹۲۰55.00

24ج۹۳۴۹۱۷۰۴۳۲۱83.83

--د۹۴۰56.83

--د۹۵۰72.67

--ه۹۶۰44.50

11الف۹۷۰97.67

--د۹۸۰61.33

--ه۹۹۰10.00

--ه۱۰۰۰18.33



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۰۱۰18.33

--ه۱۰۲۰23.17
--د۱۰۳۰۰۱-۱۸۲۷۴۳۹۱68.29

31د۱۰۴۰۵-۲۰۴۰۰۶۳۲54.79

--ه۱۰۵۴۲۸۰۶۲۵۵۵۷10.63

21ج۱۰۶۴۲۸۲۹۱۱۱۹۰80.29
--د۱۰۷۰۰۸-۲۸۶۹۰۲۳70.21
21ه۱۰۸۰۰۶-۸۵۸۳۰۱۲49.33

--ه۱۰۹۲۷۹۰۰۹۹۴۱۳10.63

--ه۱۱۰۳۹۲۰۰۱۲۷۳۹5.83

--ه۱۱۱۴۷۲۳۲۷۸۷۳۷45.08

22ج۱۱۲۴۲۵۱۱۳۲۹۱۲75.67

--ه۱۱۳۳۳۱۹۸۳۳۷۶۶0.00

--د۱۱۴۰۰۱-۰۵۵۳۳۷۲60.88

44ج۱۱۵۰۰۸-۴۵۰۹۲۵۳82.63

--د۱۱۶۰۴-۹۱۳۴۸۰۶۲66.42
--ه۱۱۷۳۳۳۰۲۲۳۱۳۸10.88

--ه۱۱۸۲۴۵۲۴۲۳۱۵۷10.63

--ه۱۱۹۵۰۹-۸۸۰۰۶۴۲12.08



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

21د۱۲۰۱۳۶۰۱۳۲۰۳۱51.50
--ه۱۲۱۱۲۸۵۹۹۲۹۳۸3.33

21ج۱۲۲۰۹۰-۱۳۸۸۰۷76.92

--ه۱۲۳۰۰۱-۰۹۶۵۶۰۰36.79

--ه۱۲۴۲۹۸۰۴۹۳۴۳۱0.00

--ه۱۲۵۰۰۷-۰۳۱۲۸۹۴8.75

22ج۱۲۶۲۰۵-۰۷۲۰۸۲-۴83.63

--د۱۲۷۰۰۱-۸۲۷۶۶۴۵72.42

--ه۱۲۸۰۰۵-۷۴۶۰۲۲۲1.46

قبول43ب۱۲۹۰۴-۵۰۱۰۷۴۷۰88.38

--ه۱۳۰۰۰۵-۱۵۵۶۶۸۶1.46

--ه۱۳۱۰16.50

21ج۱۳۲۴۹۰۱۲۳۳۴۱77.83

--ج۱۳۳۰75.50

12ج۱۳۴۲۰۶۳۱۵۴۷۱۶80.96

--د۱۳۵۲۲۸۱۵۴۴۲۵۷73.54

--ج۱۳۶۷۲۶۹۱۳۷۹80.54

--ه۱۳۷۰41.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ب۱۳۸۰87.50

--ه۱۳۹۰38.33

--ه۱۴۰۰38.50

--ه۱۴۱۰34.33

--د۱۴۲۰69.83

--ج۱۴۳۱۷۴۵۱۵۸۲83.17

--ه۱۴۴۰33.17

--ج۱۴۵۰81.33

--ه۱۴۶۰33.33

--ج۱۴۷۶۸۲۴۹۵۶۱75.33

--د۱۴۸۰63.33

--ه۱۴۹۰37.33

--ه۱۵۰۰26.83

21ج۱۵۱۴۳۲۲۲۲۶۱۳۲78.00

--ب۱۵۲۰91.92

41ه۱۵۳۰12.67

--ه۱۵۴۰13.50



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۵۵۰15.67

قبول24ب۱۵۶۷۰۲۱۸۷۵۷90.17

--الف۱۵۷۶۸۶۴۸۶۷۷95.50

--ج۱۵۸۲۲۰۰۶۷۶۹۳۱83.17

22ب۱۵۹۱۱۳۵۶۳۴۰87.42

14الف۱۶۰۷۹۳۶۲۶۹۷۸95.75

--ب۱۶۱۴۵۳۶۲۸۶۳۱85.83

قبول24ب۱۶۲۸۰۰۸۸۵۲۱88.25

41ب۱۶۳۳۳۹۲۴۸۹۳۰۱87.17

--د۱۶۴۰73.83

--ب۱۶۵۰93.58

--ه۱۶۶۵۱۹۸۰۹۷۱۸۷46.58

--ه۱۶۷۰32.58

22ج۱۶۸۴۱۲۰۲۶۸۲۶۹79.50

--د۱۶۹۳۶۹۳۴۰۸۹71.67

قبول24ب۱۷۰۶۳۶۰۰۰۵۴۶۸90.42

21ب۱۷۱۴۵۲۶۱۶۳۸۷90.17



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۱۷۲۰25.00

--ه۱۷۳۰28.33

--ه۱۷۴۱۳۸۲۵۲۱۸۸۱45.08

11ب۱۷۵۴۱۲۰۵۱۱۱۸۹91.25

14د۱۷۶۸۸۰۲۶۹۵۲۹52.58

14الف۱۷۷۱۲۷۰۵۱۶۱۲۴95.33

23ب۱۷۸۴۸۹۴۱۵۹۱94.67

--ب۱۷۹۷۴۸۴۲۸۸۹90.83

--ب۱۸۰۷۶۰۳۴۷۶۳92.33

--الف۱۸۱۳۹۳۴۶۹۵۹۷۳97.17

11الف۱۸۲۲۱۲۲۵۸۷۵۸۱98.00

--ب۱۸۳۴۵۱۶۲۵۷۸۱93.00

--ب۱۸۴۱۱۱۵۹۸۶۳94.67

--الف۱۸۵۷۹۴۸۷۹۸۲۹97.17

--الف۱۸۶۷۹۵۰۴۴۶۱۵96.67

--ب۱۸۷۳۶۶۴۱۲۱۹92.67

--ب۱۸۸۱۳۸۴۴۲۰۲94.17



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ج۱۸۹۰81.83

--ب۱۹۰۳۵۰۰۳۴۷۳۸۱93.33

22ب۱۹۱۱۶۰۲۸۶۶۰۰۷93.00

--ب۱۹۲۱۵۱۴۵۲۶۳93.17

--ب۱۹۳۶۶۲۵۷۲۲۰92.33

--ب۱۹۴۲۰۴۶۱۶۷۴92.33

--ب۱۹۵۴۱۰۰۶۵۷۴۹93.33

--ب۱۹۶۷۹۰۸۲۷۷۷85.17

--ب۱۹۷۱۱۱۳۶۸۴۷94.50

--ب۱۹۸۱۶۲۶۸۴۲۳92.83

--ب۱۹۹۸۰۱۷۱۱۴۱92.17

11ب۲۰۰۸۱۹۲۴۹۸92.83

--ب۲۰۱۵۰۸۵۴۱۵۱92.33

11ب۲۰۲۰۰۸۲۹۳۸۷۹۲92.33
--الف۲۰۳۰۰۷۵۰۷۶۰۱۲100.00

11الف۲۰۴۲۷۲۱۴۵۷۷۵۶96.67

--د۲۰۵۰۰۵۳۶۶۷۰۲۶50.00

11الف۲۰۶۵۱۹۷۸۵۵۶۹۱97.67

--الف۲۰۷۱۲۸۰۳۵۲۴۳۴100.00



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--الف۲۰۸۶۵۹۹۹۱۴۲۴۱98.33

--ب۲۰۹۰۰۴۹۰۵۴۰۴۱93.00

--ه۲۱۰۰13.42

--ه۲۱۱۰8.92

--ه۲۱۲۰14.42
--ه۲۱۳۰2.50
31ب۲۱۴۰۰۷۷۸۸۰۰۴۸91.33
--ه۲۱۵۰20.67
--د۲۱۶۰53.92
--ه۲۱۷۰6.42
--د۲۱۸۱۲۹۲۰۵۱۲۸۰55.50

قبول43ب۲۱۹۰۰۵۶۲۰۲۱۲۱86.58
--ه۲۲۰۰39.92

قبول24الف۲۲۱۱۲۱۹۳۷۹۴۴۱96.83
--ه۲۲۲۰6.42

--ه۲۲۳۰0.00

11ه۲۲۴۰42.00

--ه۲۲۵۰9.17

--ه۲۲۶۰4.17



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ج۲۲۷۸۴۰۸۹۳۹۸۴80.08

--ه۲۲۸۰18.75

--ب۲۲۹۰۰۵۶۵۱۹۰۶۰91.50

--ج۲۳۰۰84.67

--د۲۳۱۰70.75

قبول42الف۲۳۲۱۱۷۰۱۷۳۴۵۴95.67
--ج۲۳۳۲۱۶۱۴۱۱۵۵۷80.00

--ب۲۳۴۰۰۶۷۱۰۵۹۹۸86.75

--ج۲۳۵۰79.58

--ج۲۳۶۰75.75

--ب۲۳۷۱۲۳۰۲۷۹۱88.92

--ه۲۳۸۰0.00

--ه۲۳۹۰4.33

--د۲۴۰۰67.92

--ه۲۴۱۰0.00

--ه۲۴۲۰31.08

--د۲۴۳۰63.83

--ه۲۴۴۰21.08



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

--ه۲۴۵۰0.00

--د۲۴۶۰58.58

--ه۲۴۷۰39.42

--ه۲۴۸۰0.00

--ب۲۴۹۰93.83

--ب۲۵۰۰92.67

22ب۲۵۱۱۱۵۰۰۶۸۹۹۱93.67

--ب۲۵۲۹۳۴۳۸۴۲۶۶93.00

--ب۲۵۳۳۸۶۲۱۴۸۶۷92.17

--ب۲۵۴۰91.42

--ب۲۵۵۸۱۷۱۵۶۱۷93.33

28د۲۵۶۰59.00

--ه۲۵۷۰0.00

--ه۲۵۸۰0.00

--د۲۵۹۰53.50

23ب۲۶۰۲۲۱۷۹۱۷۸85.00

--ج۲۶۱۱۲۶۲۶۸۸۲۸۰80.83
--ب۲۶۲۰85.54



نمره نهایی

(100از )

رتبه نهایی

(الف تا ه)

 پژوهشی

(5از )

مدیریتی

(5از )

استاد بینش 

مطهر
سپاه استانیفرهنگیان

تهران

(مرحله اول)نتایج نهایی اولین دوره تربیت معلم و مربی

کد ملیردیف

نتایج قبولیاستعدادسنجیآموزش

21ج۲۶۳۳۹۲۰۵۹۰۴۶۵76.17

--ج۲۶۴۳۲۳۷۱۹۸۳۱75.50
--د۲۶۵۰68.83
--الف۲۶۶۰96.83

--الف۲۶۷۰97.50

11د۲۶۸۰67.00
--ه۲۶۹۰12.67
--ه۲۷۰۰40.67

24د۲۷۱۰71.83

--ج۲۷۲۰76.33

--د۲۷۳۰65.42

--ج۲۷۴۳۸۴۲۹۱۵۲۱81.42

13ج۲۷۵۴۱۰۴۵۶۱۸۷84.25

--ه۲۷۶۰41.25

--د۲۷۷۰66.83

--ه۲۷۸۰11.67

۲۷۹۰0.000--


